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સ્ત્રી સશક્તિકરણ અને દૂરવિી શશક્ષણની ભશૂિકા  
 

પ્રા. હરેશ બી. સથુાર 

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ 

એન. એસ. પટેલ  આટટસ ્કોલજે, 

આણદં. 
    

સ્િતતં્રતા પ્રાપ્તત બાદ સ્ત્રીઓના દરજ્જામા ંસધુારણા કરિાના હતેસુર તેમજ તેઓના સશક્તતકરણ માટે વિશેષ 

આયોજન હાથ ધરિામા ંઆવ્યા. જેના એક પગલારૂપે ભારત સરકાર દ્વારા 2001ના િષટને મહહલા સશક્તતકરણ 

િષટ ાહરે કરિામા ંઆવ્્ુ.ં 
 

1971મા ંસસંદ દ્વારા ઘડાયેલ એક કવમહટએ સમાજમા ંસ્ત્રીઓનુ ંસ્થાન, તેઓનો દરજ્જજો અને તેઓના વિકાસની 
પહરક્સ્થવતને ધ્યાનમા ંરાખીને કરેલા અભ્યાસનો રીપોટટ  1975મા ંસસંદમા ંપ્રસ્તતુ કયો. જે મજુબ સ્ત્રીઓ સમાજમા ં
અવતશય નીચો દરજ્જજો ભોગિતી હતી. તેઓના સામાજજક-આવથિક દરજ્જાના વિકાસમા ંપરંપરાગત મલૂ્યો અને 

સમાજ વ્યિસ્થા અિરોધરૂપ બનતી હતી. એટલુ ંજ નહી, પરંત ુસ્ત્રીઓમા ંપણ પોતાના શોષણ, નીચા દરજ્જા 

અને પોતાને થતા અન્યાય તેમજ અસમાન વ્યિહાર માટેની સભાનતાનો અભાિ હતો. ઉપરાતં જે સ્ત્રીઓમા ં
પોતાની આિી ક્સ્થવત અંગે થોડી ઘણી સભાનતા હતી તેઓને પોતાના વિકાસમા ં વશક્ષણ અને તકોનો અભાિ 

મખુ્યત્િે નડતરરૂપ બનતો હતો. 
 

આ કમીટીના રીપોટટ  પર ભારે ચચાટ વિચારણા કયાટ બાદ એવુ ંનક્કી કરિામા ંઆવ્્ુ ં કે સ્ત્રીઓના વિકાસ માટે 

સભાનતાપિૂટકના પ્રયત્નો અને પગલા ંલેિા ંજરૂરી છે અને આથી જ લોકશાહી સમાજમા ંસ્ત્રીઓ પણ ઓછામા ં
ઓછો પરુૂષ સમકક્ષ દરજ્જજો ભોગિી શકે તેિી સધુારણા કરિાના હતેસુર તેમજ તેઓના સશક્તતકરણ માટે 

વિશેષ આયોજન કરિામા ંઆવ્યા. જેના એક પગલારૂપે ભારત સરકાર દ્વારા 2001ના િષટને મહહલા સશક્તતકરણ 

િષટ તરીકે ાહરે કરિામા ંઆવ્્ુ.ં 
 

સ્ત્રીઓના સશક્તતકરણ એ સ્ત્રીઓના વિકાસને સમગ્ર રીતે આિરી લેતી પહરક્સ્થવત છે. જેના મજુબ સ્ત્રીઓને 

સમાજમા ંસમાન દરજ્જાની પ્રાપ્તત થિી જોઈએ તેમજ કૌટંુબબક અને સામદુાયીક ક્ષેતે્ર ભાગીદારી િધારિા માટે 

પ્રોત્સાહન આપવુ ંજોઈએ.  સ્ત્રી સશક્તતકરણના ખ્યાલમા ંતેના સમાન દરજ્જા અને ભાગીદારીના ખ્યાલની સાથે 

સાથે દરેક ક્ષેત્રની વનણટય પ્રહિયાઓમા ંપણ તેની સમાન ભાગીદારીનો હક તેમજ સ્િાિલબંનનો અવધકાર પણ 

સ્િીકારી લેિામા ં આિેલો છે. ટૂંકમા, સ્ત્રી સશક્તતકરણના ખ્યાલ હઠેળ સ્ત્રીને અવધકાર આપીને તેને મળેલ 

અવધકારો અંગે તેનામા ંાગતૃતા લાિીને તેને વિકસોન્મખુ બનાિિાના પ્રયત્ન કરિામા ંઆિેલા છે. આ ખ્યાલ 

હઠેળ સ્ત્રીને લગતા જુદા-જુદા પાસાઓને સાકંળી લેિામા ંઆવ્યા છે. જેને નીચે મજુબ દશાટિી શકાય. 

 

સ્ત્રીઓના નીચા સામાજજક-આવથિક દરજ્જા માટે ઘણા ંકારણો જિાબદાર છે. પ્રાચીન સમયથી સ્ત્રીઓ સામાજજક- 

આવથિક વનયોગ્યતાઓનો ભોગ બની રહી છે. તેમા ંપણ શહરે કરતા ંગ્રાવમણ સમાજમા ંસ્ત્રીઓની ક્સ્થવત િધ ુખરાબ 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages                     
[Author: Prof. Haresh B. Suthar] [Subject: Sociology]        

   Vol. 1, Issue:5, August  2013 
       (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

5  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                    www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

રહી છે. 20મી સદીની શરૂઆતમા ં કેટલીક સામાજજક ચળિળો, આંદોલનો અને સ્ત્રી આંદોલનોના કારણે તેઓના 
દરજ્જામા ંથોડુ ંપહરિતટન આિી શક્ુ.ં 
 

આિા આંદોલનોના એક મખુ્ય પાસા તરીકે સ્ત્રીઓના આધવુનકરણ, સશહકતકરણ, ઉત્પાદતતા, ગવતશીલતા િગેરે 

માટે વશક્ષણનો એક મહત્િપણૂટ વનણાટયક પહરબળ તરીકે સ્િીકાર કરિામા ંઆવ્યો. સ્ત્રી વશક્ષણની પહરક્સ્થવત 

સ્િતતં્રતા પિેૂ અંધવિશ્વાસો સાથે જોડાયેલી હતી જેમકે, વશક્ષણ આપિાથી સ્ત્રી ઝડપથી વિધિા બને છે અને 

આિા અંધવિશ્વાસોના આધારે સ્ત્રીઓને વશક્ષણથી િબંચત રાખિામા ંઆિતી જે નીચા દરજ્જાનુ ંકારણ બન્્ુ.ં 
 

સ્િતતં્રતા પ્રાપ્તતના 30 િષો પછી એટલ ે કે 1981મા ંભારતમા ંસ્ત્રી સાક્ષરતાનો દર માત્ર 24.8% હતો. તેમજ 

1971મા ં 39.3% હતો જે 2001 મા ંસામહુહક પ્રયત્નોના કારણે િધીને 54.16% થયો. એકંદરે સ્ત્રી સાક્ષરતાનુ ંઆ 

પ્રમાણ સધુારાજનક હતુ.ં છતા ંપરુૂષ સાક્ષરતા કે જેનુ ંપ્રમાણ 75.85% હતુ.ં તેની સાપેક્ષ તે ઘણુ ંઓછ ંકહી શકાય.  

 

સ્િતતં્ર ભારતમા ંકલ્યાણ રાજ્યના હતે ુસાથે લોકશાહીમા ં વશક્ષણના સાિટત્રીકરણના ધ્યેયનો સ્િીકાર કરિામા ં
આવ્યો. રાજ્યએ કોઈપણ ાતના ભેદભાિ િગર વશક્ષણના સપંણૂટ પ્રસારની જિાબદારી સ્િીકારી. વશક્ષણ 

સસં્થાના પરંપરાગત સ્િરૂપ અને વશક્ષણના પ્રસારની પધ્ધવતમા ંઆમલૂ પહરિતટન આવ્્ુ.ં એટલુ ંજ નહી, વશક્ષણ 

સસં્થાના મલૂ્યો અને હતેઓુ પણ બદલાયા.    
 

પ્રારંબભક સમાજમા ં વશક્ષણની પરંપરાગત વ્યિસ્થા પ્રિતટતી હતી. જેમા ં વશષ્યો દ્વારા ગરુૂ પાસે આશ્રમમા ંરહીને 

જીિનના આચાર-વિચાર અને જીિન સબધંી તથ્યોનુ ં વ્યિહાહરક જ્ઞાન મેળિિામા ંઆિતુ ં તેના બદલ ે હિે 

ઔપચાહરક સ્િરૂપની વશક્ષણ સસં્થાઓ વિકસી જેમા ં માહહતી અને જ્ઞાન આપિાની પ્રથાનો સ્િીકાર થયો. 
વશક્ષણમા ં રોજગારલક્ષી િલણ વિકસ્્ુ.ં તેમજ આધવુનક વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના સ્િીકાર સાથે 

વશક્ષણપ્રદાનની પણ અધ્યતન પધ્ધવતઓ અમલમા ં આિી. કેટલાક  ક્ષેત્રોમા ં સરકારે વશક્ષણ અને તેની 
સસં્થાઓના વિકાસ માટે વશક્ષણના ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન આત્ુ.ં 
 

વશક્ષણ સસં્થા અને તેના પ્રસારની પધ્ધવતઓમા ંઆિેલ આમલૂ પહરિતટન અને વિશેષીકરણાના ંએક ભાગ તરીકે 

દૂરિતી વશક્ષણ આપિાની પધ્ધવતનો વિકાસ થયો.   
 

દૂરિતી વશક્ષણનો આજે બહોળો પ્રસાર થયો છે. આવ ુ વશક્ષણ ઘરે રહીને કરિાનો અભ્યાસ, પોસ્ટલ ટયશુન, 

પત્રવ્યિહાર અભ્યાસિમ, સ્િતતં્ર અભ્યાસ, ઑફ કેમ્પસ સ્ટહડઝ કે અનૌપચાહરક વશક્ષણ તરીકે પણ ઓળખાય 

છે. 
 

દૂરિતી વશક્ષણનો ઈવતહાસ જોઈએ તો સૌ પ્રથમ પત્ર વ્યિહાર દ્વારા વશક્ષણ પ્રદાનની શરૂઆત ઈંગ્લેન્ડમા ં
1940મા ંથઈ ત્યારબાદ 1856મા ંમોડટન લેંગ્િેજ સ્કલૂની સ્થાપના લેન્જેન્શીફ્ટ અને પેસેન્ટ દ્વારા કરિામા ંઆિી. 
આ શાળા પત્રવ્યિહાર દ્વારા પોતાના વિદ્યાથીઓને વિદેશી ભાષાનુ ંવશક્ષણ આપતી હતી અને ત્યાર બાદ 1873મા ં
અમેહરકામા ંપત્રવ્યિહાર દ્વારા વશક્ષણની શરૂઆત થઈ. 
 

 

ભારતમા ં સૌ પ્રથમ 1962મા ં આંધ્રપ્રદેશમા ં હદલ્હી ્વુનિવસિટી દ્વારા દૂરિતી વશક્ષણના પાયા નખંાયા. આ 

્વુનિવસિટીએ સહકારી ધોરણે સૌ પ્રથમ દૂરિતી વશક્ષણ પધ્ધવત હઠેળ સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસિમ શરૂ કયો. 
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તેઓના આ પ્રયોગને ઘણી અન્ય સસં્થાઓને  તેમજ ્વુનિવસિટીઓ દ્વારા સ્િીકારી લેિામા ંઆવ્યો અને તેમા ં
સફળતા પણ મળી.આ પ્રકારની વશક્ષણની શરૂઆત કરિા માટે નીચે પ્રમાણેના ધ્યેયો રાખિામા ંઆવ્યા. 
 સારામા ંસારંુ ઉચ્ચ વશક્ષણ વ્યાજબી હકિંમતે ઉપલબ્ધ કરવુ.ં 
 ઔદ્યોગીક ક્ષેતે્ર જોડાયેલા અને આજીવિકા માટે પોતાના ધધંામા ંવ્યસ્ત લોકોને વ્યિસાય કાયટની સાથે સાથે 

વશક્ષણ મેળિી શકે તેિી તકો પરૂી પાડિી. 
 અધરંુૂ વશક્ષણ મેળિેલ વ્યક્તતઓ અથિા તો અધરૂા અભ્યાસે વશક્ષણ છોડી ચકેૂલ વ્યક્તતઓને આગળ 

અભ્યાસની તકો પરૂી પાડિી. 
 પ્રૌઢો માટે ઘરે બેઠા ંવશક્ષણ મળી શકે તેિી તક ઉભી કરિી. 
 કુટંુબની જિાબદારીઓની સાથે સાથે વ્યક્તતગત વિકાસમા ં રસ ધરાિતી ગહૃહણીઓ માટે પણ વશક્ષણની 

જોગિાઈ કરિી. 
 અવત અતરંીયાળ વિસ્તારો કે જ્યા ંવશક્ષણની સસં્થાઓ પહોંચી શકી નથી ત્યા ંપણ વશક્ષણ ઉપલબ્ધ કરવુ.ં 
 

પ્રાચીન સમયથી સ્ત્રીઓ િારંિાર અન્યાય, અસમાનતા તેમજ શોષણનુ ં પ્રમાણ શહરે કરતા ં પણ ગ્રાવમણ 

સમદુાયમા ં વિશેષ પ્રમાણમા ંજોઈ શકાય છે. કારણ કે મોટાભાગની ગ્રાવમણ મહહલાઓ તેઓને મળતા હકો, 
અવધકારો અને ઉપલબ્ધ તકોથી અજ્ઞાન છે, િબંચત છે. તેઓની પરાવધનતાની ક્સ્થવત માટે તેઓની અજ્ઞાનતા 
અને આજીવિકા માટે બીાઓ પર આધાર રાખિા પડતા ંઆધારની પહરક્સ્થવત  મખુ્યત્િે જિાબદાર છે. 

 

દૂરિતી વશક્ષણ તેઓને સ્િાિલબંન તરફ દોરી જતુ ંપહરબળ છે. આ પ્રકારનુ ંવશક્ષણ તેઓને કુટંુબ અને સમાજને 

લગતી જિાબદારીઓ સપંણૂટ રીતે ભજિિા સક્ષમ રાખે છે. આિી વશક્ષણ પધ્ધવત સ્ત્રીઓને જે તે સ્થળે જ 

ઓછામા ંઓછી હકિંમતે, સમયની બચત સાથે તેમજ તેઓની કૌટંુબબક અને સામદુાવયક જરૂહરયાતોની અિગણના 
કયાટ િગર સ્ત્રીઓને વશક્ષણ પરંુૂ પાડ ેછે. 

 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં આણદં જજલ્લાની બી. આર. આંબેડકર ઓપન ્વુનિવસિટીના વિવિધ અભ્યાસિમોમા ં
એડવમશન લીધેલ તમામ વિદ્યાથીઓ પૈકીની 40 સ્ત્રીઓના અનભુિો અને તેઓને અભ્યાસમા ંપડતી મશુ્કેલીઓ 

અંગે મલુાકાત પધ્ધવત  દ્વારા માહહતીનુ ંએકત્રીકરણ કરિામા ંઆિેલ છે. જેના ંવિવિધ તારણોની વિગતિાર ચચાટ 
આ પેપરની રજૂઆતમા ંકરિાનો પ્રયત્ન કયો છે. તેમજ ગૌણ માહહતી માટે ગ્રથંાલયનો ઉપયોગ પણ કરેલ છે. 

 

અભ્યાસ હઠેળની ્વુનિવસિટીમા ંઅભ્યાસ માટે એડવમશન લીધેલા તમામ વિદ્યાથીઓ પૈકી 76% વિદ્યાથીઓ 

સ્ત્રીઓ હતી. જેઓ 22 િષટથી 34 િષટના િગટમા ંસમાવિષ્ટ થતી હતી. આ ઉપરાતં 82% જેટલી વિદ્યાથીનીઓ 

ગ્રાવમણ વિસ્તારથી સબવંધત હતી.  
 

તેઓના સિાાંગી અભ્યાસથી ાણી શકા્ુ ંહતુ ંકે દૂરિતી વશક્ષણ મેળિિા માટે પણ સ્ત્રીઓ કેટલાક ખાસ મદુ્દાઓ 

ધ્યાનમા ં રાખ ે છે. જેમ કે તેઓ જે વશક્ષણ પ્રોગ્રામમા ંભાગ લઈ રહી છે તેની પ્રાતયતા અને ગણુિત્તા શુ ં છે? 

દૂરિતી વશક્ષણ પરંુૂ પાડતી જે તે સસં્થાની છાપ અને તેની સેિાની ગણુિત્તા કેિી છે. આ ઉપરાતં સસં્થાનુ ંસ્થળ 

અને ખાસ કરીને તેની ફીનુ ંધોરણ લક્ષમા ંલ ેછે. ખાસ કરીને જે તે સ્ત્રીઓ પોતાના જીિનમા ંઅવત વ્યસ્ત હોય છે 

તેઓ આિા વશક્ષણ માધ્યમનો સ્િીકાર કરે છે. સ્ત્રીઓ ખાસ કરીને આટ્ટ , સામાજજક વિજ્ઞાનો અને માનિ 
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વિદ્યાશાખાને લગતા અભ્યાસો કરે છે. તેઓમા ંએિી માન્યતા વિકસેલી હોય છે કે આ વિષયો સરળતાથી પદિી 
મેળિિામા ંમદદરૂપ બને છે. મતુત વિદ્યાલયોના સ્ત્રી વિદ્યાથીઓ ઉપર થયેલા અભ્યાસોના તારણો મજુબ સ્ત્રી 
તેમજ તેના કુટંુબીજનોની માન્યતા પ્રમાણે કુદરતી રીતે સ્ત્રીઓ માટે ટેતનોલોજી, કમ્ત્ટુર, વિજ્ઞાન તેમજ 

ગબણતશાસ્ત્ર વિશેનુ ંજ્ઞાન મેળિવુ ંતેમજ તેમા ંકુશળતા પ્રાતત કરિી તે મશુ્કેલ બાબત છે. 

 

સ્ત્રીઓ પોતે વિકાસલક્ષી માનવસતતા સાથે તેમજ સશક્તતકરણના એક માધ્યમ તરીકે આિા વશક્ષણનો સ્િીકાર કરે 

છે. જે તેઓને ઓછામા ં ઓછી મશુ્કેલીઓ સાથે વશક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાિી શકે. મોટાભાગની દૂરિતી વશક્ષણ 

મેળિતી સ્ત્રીઓના ધ્યેયો અને તેઓની અપેક્ષાઓ સામાન્ય અને વનયવમત વશક્ષણમેળિતા વિદ્યાઅથીઓ જેિી જ 

હતી. તેઓને પણ પદિીની જરૂર હતી કે જે તેઓને આવથિક વિકાસ સાધિામા,ં વ્યક્તતગત વિકાસ સાધિામા ં
તેમજ આગળ આિિામા ંમદદરૂપ બની શકે. 

 

ભારતીય સમાજ પરંપરાગત ઢબનો છે. જેમા ંપરુૂષ સભ્યો કરતા ંસ્ત્રી સભ્યોનો દરજ્જજો સ્િાભાવિક રીતે જ નીચો 
ગણિામા ં આિે છે. સ્ત્રીઓને બબનઉત્પાદક િગટમા ંઆિરી લેિામા ં આિે છે. આથી જ તેઓ માટે વશક્ષણને 

અવનિાયટ ગણિામા ંઆિતુ ંનથી. એકંદરે સ્ત્રીઓ પાસેથી પરંપરાગત બલિંગભેદ આધાહરત કાયટકુશળતાઓની 
અપેક્ષા રાખિામા ંઆિે છે. આથી જ કુટંુબમા ંઅને સમાજમા ંસ્ત્રીઓ પોતાના વશક્ષણ માટે પ્રોત્સાહન મેળિી શકે 

તેવુ ંિાતાિરણ મેળિિામા ંઅસમથટ રહ ેછે. 

 

સ્ત્રીઓમા ંપોતાના વિકાસ માટેની ચેતના, માહહતી અને ાગવૃતનો પણ અભાિ જોિા મળે છે. વશક્ષણ મેળિિા 
માટેની સરળ પધ્ધવતઓ અને તકોની માહહતીનો તેઓમા ંઅભાિ રહઓે જોિા મળે છે. 
 

માતા વપતાનુ ંિલણ પણ બલિંગભેદ આધાહરત પક્ષપાતી રહ ે છે. ઉપરાતં કૌટંુબબક જિાબદારીઓ સાથે વશક્ષણ 

મેળિતી સ્ત્રીઓને અભ્યાસ માટે યોગ્ય િાતાિરણ પણ પ્રાતત થઈ શતતુ ંનથી. કુટંુબ તરફથી તેઓના વિકાસ 

માટે કોઈ સહકાર કે પ્રોત્સાહન મળતુ ં નથી. તેમજ સ્ત્રીઓની જિાબદારીઓની પવૂતિ કરિાના કાયટમા ં કોઈ 

બાધંછોડ પણ ચલાિી લિેામા ંઆિતી નથી. 
 

સ્ત્રીઓ બબનઉત્પાદક િગટમા ંસમાવિષ્ટ કરિામા ંઆિતી હોિાથી તેના અભ્યાસ પાછળ િધારે નાણા ંખચટિાનુ ં
િલણ સમાજના સભ્યો ધરાિતા નથી. આ ઉપરાતં, શૈક્ષબણક સસં્થાઓમા ંપ્રિેશના નીચા દરને ટકાિી રાખે છે. 

સ્ત્રીઓની આિી પહરક્સ્થવત અધરૂા અભ્યાસે અભ્યાસિમ છોડી દેિાની માનવસતતાને જન્મ આપે છે. 
 

દૂરિતી વશક્ષણ આપતી સસં્થાઓ કંઈક અંશે સમાજના સભ્યોના વિશ્વાસ સપંાદનમા ં પણ પાછળ રહી છે. 

સમાજમા ંઆિા મતુત વિદ્યાલયો દ્વારા અપાતા વશક્ષણ અને પદિી અંગેની સપંણૂટ માહહતીના અભાિને કારણે એક 

શકંાની દ્રષ્ષ્ટએ તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરિામા ંઆિે છે. 

 

ટૂંકમા,ં વશક્ષણથી િબંચત અને વિકાસોન્મખુ સ્ત્રીઓ માટે દૂરિતી વશક્ષણ એક આવશિાટદ સમાન બની રહ્ુ ંછે કે જે 

તેઓના સશક્તતકરણના અગત્યના પહરબળ તરીકે ઉપસી રહ્ુ ંછે. છતા ં  સ્ત્રીઓ કેટલાકં કારણોસર આ શૈક્ષબણક 

વ્યિસ્થાનો સિાાંગી લાભ ઉઠાિી શક્તત નથી. િાસ્તિમા ંદૂરિતી વશક્ષણ ત્યાગ અને સમય માગી લે છે. જો સ્ત્રીએ 

દૂરિતી વશક્ષણના બધા લાભ લેિા હશે તો તેઓએ તેમની જિાબદારીઓ અને કાયટની માગંને સતંોષતા જઈને 

કુટંુબ, શાળાકીય  વશક્ષણ, અ ૅસાઈનમેન્્સ, સશંોધન કાયટ જેિા ં કાયો િચ્ચ ે સમતલુન ાળિિા માટે ઘણુ ં
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બબલદાન આપવુ ંપડશે. તેણે િાલી, કાયટકર અને વિદ્યાથી તરીકેની ભવૂમકાઓ ત્યાગ સાથે એકસાથે ભજિિી 
પડશે અને તો જ દૂરિતી વશક્ષણ સસં્થાઓ સ્ત્રી સશક્તતકરણના ધ્યેયમા ંસફળ બની શકશે. 
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